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Betreft :  Hervormde nomenclatuur voor het cytopathologisch onderzoek op cervico-

vaginale afnamen 
 
 
Geachte collega, 
 
Een voorstel werd uitgewerkt om de nomenclatuur te hervormen met betrekking tot de 
cytologische onderzoeken vanaf 1 april 2018. Een nieuwe code wordt gecreëerd voor de 
techniek van de dunne laag cytologie. Vergeleken met de techniek van het traditionele 
cervixuitstrijkje via PAP-smear wordt het honorarium opgewaardeerd met 5,65 € om te komen tot 
28,47 €. 
 
Hiertoe zullen vanaf 1 april 2018 de volgende wijzigingen worden aangebracht in het artikel 32 
NGV: 
 

1) Invoeging van een nieuwe verstrekking: 
 
“589853-589864………………………………………………………………………………………B 650 
Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van 
neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen gebruik makend van de techniek van de 
dunne laag cytologie, ongeacht het aantal afnamen” 
 

2) Aanpassing van de volgende verstrekkingen en toepassingsregels: 
 
“588416-588420…………………………………………………………………………………….B 1413 
Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het opzoeken van neoplastische cellen 
(zowel na uitstrijken en/of insluiten), van afnamen niet gespecifieerd in de verstrekkingen  
589853-589864 en 588394 - 588405, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en/of insluiten, per 
afname   
 
588873-588884……………………………………………………………………………………….B 260 
Honorarium voor het bijkomende cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van 
neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen, in tweede lezing naar aanleiding van de 
verstrekking 589853-589864, op dezelfde cervico-vaginale afnamen, gebruik makend van de 
techniek van de dunne laag cytologie, ongeacht het aantal afnamen  
 
Deze prestatie kan slechts worden uitgevoerd en aangerekend door een geneesheer-specialist in 
de pathologische anatomie op voorschrift van de geneesheer- specialist die de prestatie  
589853-589864 heeft uitgevoerd. 
 
Het voorschrift bevat de motivatie van zijn vraag tot tweede lezing 
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Het cytopathologisch verslag naar aanleiding van de prestatie 588873 - 588884 bevat een advies 
betreffende de te volgen therapeutische houding. 
 
De verstrekkingen 589853-589864 en 588873-588884 mogen slechts éénmaal per drie 
kalenderjaren worden aangerekend. 
 
De prestaties 589853-589864 en 588873 -588884 kunnen niet worden gecumuleerd door 
dezelfde verstrekker 
 
588895 – 588906……………………………………………………………………………………B 650 
Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van neoplastische cellen op 
cervicovaginale afnamen gebruik makend van de techniek van de dunne laag cytologie, in 
het raam van diagnostische of therapeutische opvolging, ongeacht het aantal afnamen  
 
Deze prestatie kan slechts worden uitgevoerd en aangerekend door een geneesheer-specialist in 
de pathologische anatomie en is niet cumuleerbaar met de prestaties 589853-589864 en 588873 
- 588884. 
 
Het cytopathologisch verslag bij de prestatie 588895 - 588906 bevat zowel de diagnostiche of 
therapeutische indicatie die aanleiding heeft gegeven tot het onderzoek als een advies 
betreffende de te volgen therapeutische houding 
 
De prestatie 588895 - 588906 mag tweemaal per kalenderjaar worden aangerekend tot een 
negatief resultaat wordt bekomen. 
 
588932-588943……………………………………………………………………………………..B 1362 
Honorarium voor het opsporen van hoogrisico HPV op cervicovaginale afnamen, door middel van 
een moleculair-diagnostische methode naar aanleiding van de prestatie 589853-589864 of 
588873 - 588884, op dezelfde cervico-vaginale afname(n) 
  
De verstrekking 588932-588943 mag slechts éénmaal per drie kalenderjaren worden 
aangerekend 
 
Deze prestatie kan slechts worden uitgevoerd en aangerekend door een geneesheer, specialist 
in de pathologische anatomie of een specialist in de klinische biologie op voorschrift van de 
geneesheer-specialist die de prestatie 589853-589864 of 588873 - 588884 heeft uitgevoerd en is 
slechts vergoedbaar bij de aangetoonde aanwezigheid van atypische cellen (ACS-US; ASC-H; 
AGC-ecc, NOS of AGC-ecc, favor neoplastic) in de cervicovaginale afname(n), bevestigd in 
tweede lezing (zoals bedoeld in 588873 - 588884). 
 
Het voorschrift bevat de motivatie van de vraag tot opsporen van hoogrisico HPV. 
 
De resultaten van de prestatie 588932 - 588943 worden toegevoegd aan het cytopathologisch 
verslag en samen geïnterpreteerd met vermelding van de verder te volgen therapeutische 
houding 
 
…… 
 
§ 11. Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen correct cytopathologisch onderzoek toelaat, 
mogen de verstrekkingen 589853-589864 en 588895-588906 geen tweede keer aangerekend 
worden, noch aan de verplichte zorgverzekering, noch aan de patiënte." 
 
 
De aangepaste tarieven, van toepassing zijn vanaf 1 april 2018, kunt u hierna raadplegen. Het 
koninklijk besluit dat deze terugbetaling moet bekrachtigen kan echter niet worden 
bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad tegen 1 april 2018, en daarom deel ik u mee dat de 
verzekeringsinstellingen gemachtigd zijn om de facturatie te aanvaarden vanaf deze datum. 
Vanaf de 1

ste
 dag van de maand volgend op de bekendmaking van het besluit, zal de techniek 

van het traditionele cervixuitstrijkje via PAP-smear volledig worden vervangen door de techniek 
van de dunne laag cytologie. 
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Ik nodig u hierbij uit om de derdebetalersregeling toe te passen voor de facturatie van deze 
nieuwe verstrekking. 
 
 
Met collegiale hoogachting, 
 
 
 
De Leidend ambtenaar 
 
 
 
 
 
 
H. De Ridder 
Directeur-generaal 

Honoraria

AMB HOS
Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zonder 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zonder 

voorkeurregeling

Huidige tarieven

 B = 0,043799 588350 588361 = B 521 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82

 B = 0,043799 588873 588884 = B 260 11,39 11,39 9,69 11,39 11,39

 B = 0,043799 588895 588906 = B 521 22,82 22,82 19,40 22,82 22,82

Voorstel tarieven

588350 588361

 B = 0,043799 589853 589864 = B 650 28,47 28,47 28,47 28,47 28,47

 B = 0,043799 588873 588884 = B 260 11,39 11,39 9,69 11,39 11,39

 B = 0,043799 588895 588906 = B 650 28,47 28,47 24,20 28,47 28,47

Impact

589853 589864 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65

588873 588884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

588895 588906 5,65 5,65 4,80 5,65 5,65

Codenummer
Tegemoetkoming

 Ambulant

Tegemoetkoming

Gehospitaliseerd

 


